Protocol en gedragsregels PCO Kennis B.V.
Om de veiligheid van onze deelnemers te garanderen hebben wij een protocol opgesteld en in lijn met dit protocol
maatregelen getroffen om voor onze deelnemers een veilige omgeving te creëren waar zij optimaal kunnen deelnemen
aan hun bijeenkomst. Dit vraagt van onze deelnemers ook medewerking aan het protocol en de gedragsregels in deze
bijzondere tijden van COVID-19.
Het ‘Protocol verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding/ examen’ afkomstig van de Nederlandse Raad voor Training en
Opleiding (NRTO) en de RIVM richtlijnen zijn hierin leidend.
Uitgangspunten
•
•
•
•

Veiligheid en de gezondheid van alle deelnemers staat te allen tijde voorop.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
Focus van dit protocol ligt op de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Wij zullen deelnemers zo goed mogelijk informeren over dit protocol en eventuele wijzigingen.

Hygiëne & veiligheid
•
•
•
•
•
•
•

Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
Was of desinfecteer je handen vaak en goed.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je ellenboog.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging
tot 38 graden Celsius. Als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft, blijft u ook thuis.
PCO Kennis kan gasten weigeren bij verkoudheid en/of griepklachten.
Tijdens het doorspoelen van het toilet s.v.p. waar mogelijk de deksel sluiten i.v.m. de aerosol die hierbij vrijkomt.

Voordat jouw bijeenkomst start
•
•
•

Iedereen wordt verzocht direct door te lopen naar de zaal en niet te wachten in de entree.
Houd zoveel mogelijk rechts aan.
PCO Kennis hanteert in de zalen standaard een tafel en stoelenopstelling op 1,5 meter afstand van elkaar.

Tijdens de bijeenkomst
•
•
•
•
•

In de zalen is desinfectiemiddel aanwezig en wij verzoek u, bij het betreden en het verlaten van de zaal, uw
handen te desinfecteren.
In de zalen is desinfecterende oppervlaktespray en zijn er tissues beschikbaar, hiermee kunt u eventueel de tafel
na binnenkomst nogmaals desinfecteren. Gooi tissues direct weg na gebruik in de aanwezige afvalbak.
Koffie, thee en fris wordt in de zaal aangeboden en genuttigd.
Er zullen geen kannen met water meer geserveerd worden in de zalen, als alternatief vindt u PET-flessen water in
de koelkast van de coffee lounge
De lunch wordt in de vorm van lunchpakketten bezorgd in de zaal. Deze worden op de aangegeven tijd bezorgd
en de lunch dient in de zaal genuttigd te worden

Na afloop van de bijeenkomst
•

Houd bij het verlaten van de zaal en het gebouw 1,5 meter afstand van elkaar en verzoeken wij u rechts aan te
houden in de gangen en op de trap.

